*Η χρήση τοϋ όρκου στό δημόσιο καί Ιδιωτικό βίο τών Βυζαντινών
ήταν, όπως είναι γνωστό, εύρΰτατη. Στίς έκδηλώσεις τοΟ πολιτικοΟ βίου
ό όρκος μαρτυρεϊται εΧτε μέ τή μορφή όμολογίας πίστης πού Εδιναν πρός
τόν αύτοκράτορα οΐ κρατικοί λειτουργοί, οί ύπήκοοι, ό πατριάρχης καί οΐ
άρχιερεΐς εΧτε, πάλι, μέ τή μορφή Ενόρκων Εγγυήσεων πού παρείχε ό Χδιος ό
Βυζαντινός αύτοκράτορας πρός τούς ύπηκόους, τά μέλη τής οίκογένειάς του
καί τήν Εκκλησία. Στόν τομέα τής δικαιοσύνης δικαστές, διάδικοι καί
συνήγοροι τών διαδίκων ήταν ύποχρεωμένοι νά όρκοδοτοΟν, ένώ στή
σφαίρα τοΟ Ιδιωτικού δικαίου ή παρουσία τοΟ όρκου στή σύνταξη
συμβάσεων ήταν συχνότατη'.
Στό διεθνές Επίπεδο, στίς σχέσεις δηλ. τού Βυζαντίου μέ τίς ξένες
δυνάμεις, έπαρκής Εγγύηση γιά τά ξένα κράτη άποτελοΰσε ώς τόν 13ο αίώνα
ή παροχή καί μόνο τού χρυσοβούλλου λόγου. ’Εξαιρετικά διαφωτιστικό γιά
τή σημασία τοΟ αύτοκρατορικοΰ λόγου καί όρκου ώς πιστωτικού τής
συμφωνίας είναι τό χρυσόβουλλο τού 1074 πού παραχωρήθηκε άπό τό Μι
χαήλ Ζ ' Δούκα πρός τό Νορμανδό Ρομπέρτο Γισκάρδο; έχεις οδν, λέγει ό
αύτοκράτορας στό Νορμανδό ήγεμόνα, καί τήν άπό τοϋ λόγου καί τήν άπό τοΰ
δρκου βεβαίωσιν ... δεσμός γάρ πρώτος άρραγέστατος ή βασίλειος τής συμφωνίας
φωνή ... δεύτερος αύθις δεσμός ό έπί τών λόγων δρκος, τόν θεόν έπιμαρτυρόμενος
καί τήν έκεΤθεν άμετάτρεπτον τελειότητα ...λ Ά π ό τό 1261, όμως, μετά τή
1. Γιά τή διάδοση τοΟ δρκου στό Βυζάντιο βλ. γενικά άπό τήν πλούσια βιβλιογραφία;
Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, Le serment de fidelité à 1’ empereur byzantin et sa signification constitutionelle,
«Revue des Études Byzantines» 9 (1951), σελ. 106-142 (=Ëtudes sur l'organisation intérieure, la
société et l’économie de l’empire Byzantin, London, Variorum Reprints, 1973, άρ. VI),
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ’Εκλογή, άναγόρευσις καί στέψις τού Βυζαντινού
αύτοκράτορος, έν ’ Αθήναις 1956, σελ. 41 kê., R. GUILLAND, Le droit divin à Byzance, «Études
Byzantines», Paris 1959, σελ. 211 κέ., N. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, Le serment de l’impératrice Eudocie
(1067). Un épisode de l’histoire dynastique de Byzance, «Revue des Études Byzantines» 21 (1963),
σελ. 101-128 (=Documents et études sur les institutions de Byzance, VlIe-XVe s., London, Vario
rum Reprints, 1976, άρ. Ill), ΣΠ. ΤΡΩΙΑΝΟΥ, Συμβολή είς τήν Ερευναν τών ύπό τών βυζαντινών
αύτοκρατόρων παρεχομένων Ενόρκων Εγγυήσεων, « ’Επετηρίς ΚΕντρου ’ Ερεύνης ’ Ιστορίας τού
•Ελληνικού Δικαίου τής ’Ακαδημίας» 12 (1965), Εκδ. 1968, σελ. 130-167, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ή άντιβασιλεία είς τό Βυζάντιον, «Σύμμεικτα» 2 (1970), σελ. 76 κΕ.
2. Michaelis Pselli scripta minora, Εκδ. E. KURTZ- F. DREXL, τόμ. 1, Milano 1936, σελ.
329-334- βλ. σχολιασμό: HÉLÈNE BIBICOU, Une page d ’histoire diplomatique de Byzance au
Xle siècle: Michel VII Doucas, Robert Guiscard et la pension des dignitaires, «Byzantion» 29-30
(1959-1960), σελ. 43-75. Βλ. Επίσης P. GAUTIER, Lettre au Sultan Malik-Shah rédigée par
Michel Psellos, «Revue des Études Byzantines» 35 (1977), σελ. 76.
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συνθήκη τού Νυμφαίου μεταξύ τού Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου καί Tfjq
Γένοβας, :ό Βυζάντιο μπροστά στή σκληρή πολιτική πραγματικότητα
άναγκάζεται νά μεταβάλει τίς άντιλήψεις του ώς πρός τήν άξίωση τής
παγκόσμιας κυριαρχίας. Ό Βυζαντινός αύτοκράτορας δέν παρέχει πιά
προνόμια μονομερώς γιά νά έπιδείξει βασιλική εΰνοια, άλλα ώς άρχηγός
κράτους συναλλάσσεται Ισότιμα μέ τά άλλα κράτη. Ή άλλαγή αυτή είχε
άμεσες συνέπειες στήν πρακτική τής κατάρτισης τών διεθνών συμβάσεων.
Τό έγγραφο τής συνθήκης άπομακρύνεται άπό τόν τύπο τοΰ χρυσοβούλλου
λόγου, αΰτοχαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων ώς privilegium sacramentatum,
instrumentum sacramentale, όρκωμοτικόν χρνσόβουλλον ή όρκωμοτικόν καί ή
λατινική του μετάφραση δέν γράφεται πιά κάτω άπό τό έλληνικό κείμενο,
άλλά πλάι σ’ αυτό' τέλος, ή συμφωνία έπισφραγίζεται μέ τήν παροχή όρκου
άπό τόν αύτοκράτορα καί τόν άρχηγό τής ξένης δύναμηςλ
Στό κείμενο πού ακολουθεί έξετάζεται μέ βάση τίς μαρτυρίες τών
βενετοβυζαντινών συνθηκών τής παλαιολογείου περιόδου ή έννοια τών
όρκων, οΐ όποιοι δέσμευαν τόν έκπρόσωπο καί τούς υπηκόους τής Βενετίας
άπέναντι στόν αύτοκράτορα, καί ή σημασία τους στήν έξέλιξη τών σχέσεων
μεταξύ Βυζαντίου καί Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τού ' Αγίου Μάρκου.
Μέ έξαίρεση τήν πρώτη συνθήκη πού συνήψαν οΐ Βυζαντινοί μέ τούς
Βενετούς μετά τήν άνακατάληψη τής Κωνσταντινούπολης άπό τό Μιχαήλ
Η ' Παλαιολόγο, δπου ό αύτοκράτορας, έπισφραγίζοντας τή σύμβαση, πα
ρέχει όρκο ύπό αίρεση (ή δέ γε βασιλεία μου οΰτως όμνύει φυλάξαι ταΰτα πάντα,
έάν καί ό εύγενέστατος δούζ Βενετίας καί τό κουμούνιον ταύτης καί ή μικρά
καί μεγάλη βουλή στέρξωσι καί φυλάζωσι ταΰτα ... άπαράθραυστα)*, στις
μεταγενέστερες χρονολογικά συνθήκες ή δόση τοΟ όρκου ώς συστατικό
στοιχείο τής συνθήκης μνημονεύεται τυποποιημένη καί άπό τά δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Ό αύτοκράτορας όρκίζεται είς τά άγια τοΰ Θεοΰ
εύαγγέλια καί είς τόν τίμιον καί ζωοηοιόν σταυρόν κατά τήν Γραικών
συνήθειαν^ καί ό πρέσβυς τής Βενετίας όμοίως είς τά άγια τοΰ Θεοΰ
εύαγγέλια καί είς τήν ψυχήν τοΰ τοιούτου δουκός καί τών άνΟρώπων τής
κοινότητας τοΰ κομουνίου τής Βενετίας''. Γιά τήν έπικύρωση τής συνθήκης ό
άμοιβαίος αύτός όρκος ήταν άπαραίτητος. ’Ενδεικτικό είναι τό παράδειγμα
τής συνθήκης τοΟ 1418, ή όποία, ένώ είχε συνομολογηθεί καί συνταχθεί τόν
’Οκτώβριο, όμως διά τινα ίμποδισμόν τής άσθενείας τοΰ ... βασιλέως ...,
3. ΤΡΩΙΑΝΟΥ, δ.π,, σελ. 160-163, I. Ε, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή διπλωμα
τική. Α ' ΑΟτοκρατορικά Εγγραφα, β ' Ελλ. Εκδ., Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 208-215.
4. Συνθήκη τοΟ 1265 μεταξύ τού Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου καί τοΰ δόγη τής Βενετίας
Raynerio Geno: FR. MIKLOSICH- 1. MÜLLER, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et
profana, τόμ. 3, Βιέννη 1865, σελ. 84, G.L. FR. TAFEL- G.M. THOMAS, Urkunden zur älteren
Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig, τόμ. 3, Wien 1857 (φωτοτυπ. Εκδ. Am
sterdam 1964), σελ. 89’ πρβλ. ΤΡΩΙΑΝΟΥ, 6.π., σελ. 163 σημ. 121.
5. MIKL0S1CH-MÜLLER, ό.π., σελ. 86, TAFEL-THOMAS, ό.π., σελ. 136-137.
6. M1KL0S1CH-MÜLLER, ό.π., σελ. 96, 125, TAFEL-THOMAS, ό.π., σελ. 148-149.
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ώμόσθη πέντε μήνες άργότερα, τό Μάρτιο τοΰ 1419’.
'Η δόση τοΟ όρκου άπό τήν πλευρά τών Βενετών ώς έγγύηση γιά τήν
τήρηση τών συμφωνιών έμφανίζεται στά κείμενα τών βενετοβυζαντινών
συνθηκών τόσο μεταξύ τών όρων πού άναφέρονται σέ σύμφωνα άμυντικής ή
έπιθετικής συμμαχίας όσο καί μεταξύ τών όρων πού ρυθμίζουν τίς έμπορικές
καί οικονομικές σχέσεις τών δύο κρατών. ΟΙ μνείες όρκοδοσίας πού
σχετίζονται μέ τούς όρους τών άμυντικών ή έπιθετικών συμβάσεων είναι
συγκεκριμένες. Οί Γενουάτες, οΐ κουρσάροι καί οΐ προσκυνητές τών 'Αγίων
Τόπων, φορτωμένοι καθώς ήταν οί τελευταίοι μέ μνήμες άπό τίς τραυματικές
έμπειρίες τών σταυροφορικών κινημάτων, άνήκαν στούς έξωτερικούς παρά
γοντες πού άπειλοΟσαν τήν άνορθωτική προσπάθεια τής Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας στή διάρκεια τών κρίσιμων δεκαετιών τοΟ τέλους τού 13ου
καί τών άρχών τού Μου αΙώνα. 'Επόμενο ήταν, λοιπόν, στίς πρώτες
συνθήκες πού έγιναν μεταξύ Βυζαντινών καί Βενετών, μετά τήν άνακατάληψη τής βυζαντινής πρωτεύουσας τό 1261, νά περιλαμβάνονται καί όροι
πού άφοροΟσαν στούς δηλωμένους ή ένδεχόμενα μελλοντικούς έχθρούς τοΟ
Βυζαντίου. Στήν άναγραφή τών όρων αυτών Ιδιαίτερη θέση είχε ή ένορκη
δέσμευση τοϋ δόγη. ‘Εάν οΐ Γενουάτες, σημειώνεται στή συνθήκη τού 1265,
άρματώσουν κάτεργα μέ σκοπό νά έπιτεθοΰν έναντίον τών έδαφών τής βυ
ζαντινής έπικράτειας, οί Βενετοί όφείλουν ν ’ άντιπαρατάξουν τό δικό
τους στόλο. Τά δύο συμβαλλόμενα μέρη άναλαμβάνουν άπό μισά τά έξοδα
τής μισθοδοσίας τών στρατευμάτων καί ό δόγης όρκίζεται ότι θά τηρήσει τή
συμφωνία άνευ τινός όόλου*^. Έ ά ν, πάλι, κουρσάροι Βενετοί προκαλέσουν
ζημιές στήν αύτοκρατορία, ό βάιλος είναι υποχρεωμένος έπάνω είς τόν
όρκον του, καλ(ί πίστει καί δρκφ άνευ δόλου νά τούς συλλάβει καί νά τούς
τιμωρήσει. Έ ά ν οί κουρσάροι είναι άλλου γένους, οί Βενετοί δεσμεύονται
άπλώς μέ τήν ύποχρέωση νά μήν τούς δέχονται στίς βενετοκρατούμενες
έλληνικές περιοχές’. "Οσο γιά τήν περίπτωση τών προσκυνητών τοϋ
Παναγίου Τάφου, καθορίζεται ότι, έάν οί περεγρίνοι πού ζητοϋν νά
διαπεραιωθοΟν μέ τά πλοία τών Βενετών στά βυζαντινά έδάφη είναι λίγοι
(10 ώς 20), ό δόγης δέν χρειάζεται νά άπαιτεί όρκο πώς δέν θά έπιτεθοΰν
έναντίον τών βυζαντινών χω ρώ ν έάν, όμως, ρήγες ή πρίγκιπες ή κόντοι ή
βαρούνιοι μετά φοσσάτου ζητήσουσι διαπεράσαι, τότε ό δόγης πρέπει νά τούς
υποχρεώνει νά όρκίζονται πώς δέν θά ζημιώσουν τή βασιλεία'®. Είναι
7. M1KLOSICH-MÜLLER, ό.π., σελ. 163. Γιά τή διαδικασία τής έπικύρωσης τής
συνθήκης καί τήν άνταλλαγή τών πρέσβεων βλ. FR. DÖLGER, Der Verlrag des Sultans Quala'
un von Ägypten mit dem Kaiser Michael VIII Paleologos (1281), «Byzantinische Diplomatik»,
Ettal 1956, σελ. 237-244. Βλ. γιά τή χρήση τοΟ όρκου στίς συνθήκες μεταξύ τών δυτικών κρατών
F.-L. GANSHOF, Le Moyen Age (Histoire des relations internationales), γ ' έκδ., Paris 1964,
σελ. 281.
8. MIKLOSICH-MÜLLER, ό.π., σελ. 79-80, TAFEL-THOMAS, ό.π., σελ. 82-83.
9. MIKLOSICH-MÜLLER, ΰ.π., σελ. 82, 93-94, TAFEL-THOMAS, ό.π., σελ. 86-87, 99.
10. MIKLOSICH-MÜLLER, ό.π., σελ. 77-78, TAFEL-THOMAS, δ.π., σελ. 79, 333' πρβλ.
καί σελ. 446-447.
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χαρακτηριστικό τό γεγονός δτι ένώ, σύμφωνα μέ τίς συνθήκες μεταξύ
Βυζαντίου καί ναυτικών πόλεων τής Ιταλίας πού χρονολογούνται πρίν άπό
τό 1204, ύποχρεωμένοι νά ζητούν όρκο άπό δσους πήγαιναν νά πολεμήσουν
τούς άπιστούς στά ' Ιεροσόλυμα ήταν οΐ έπικεφαλής τών πλοίων πού τούς
μετέφεραν'' , στίς συνθήκες τών τελευταίων δεκαετιών του 13ου αί. άρμόδιος
γιά τήν άπαίτηση τοΟ όρκου ήταν ό ίδιος ό άρχηγός κράτους, δηλ. ό δόγης.
' Η παροχή όρκου δέν περιορίζεται στίς πιό πάνω περιπτιίκιεις, άλλά
έπεκτείνεται στούς όρους τών συνθηκών πού άφοροΟν στίς έμπορικές
συμφωνίες καί στή θέση τών Βενετών, οΐ όποίοι είχαν έγκατασταθεΐ στήν
Κωνσταντινούπολη. “Ετσι, οΐ Βενετοί έμποροι πού κυκλοφορούσαν στά
λιμάνια τής αύτοκρατορίας, χωρίς νά πληρώνουν φόρους, είχαν μία καί μόνη
υποχρέωση: όφειλαν γιά τήν έξασφάλιση τής φορολογικής άτέλειας νά
δηλώνουν τά έμπορεύματά τους στούς κομμερκιάριους, δίνοντας δρκο ότι οί
πραμάτειες ήταν δικές τους καί δτι δέν άνήκαν σέ άλλους ξένους
έμπόρους'2. ' Υπόχρεως σέ όρκοδοσία ήταν, έπίσης, ό βάιλος στίς περιπτώ
σεις πού έκδικάζονταν άστικές μεικτές ύποθέσεις. Έ ά ν Βενετός ζημίωνε
Βυζαντινό, ό βάιλος όφειλε νά συλλάβει τόν ένοχο· έάν ό τελευταίος
έξαφανιζόταν, ό βάιλος άναλάμβανε μέ ένορκη υποχρέωση νά ειδοποιήσει
τίς βενετικές άρχές καί νά φροντίσει γιά τή σύλληψή του'^. "Ενορκη δέ
σμευση τοΟ βαΐλου παρατηρείται καί στή διαδικασία τής πολιτογράφησης
Βενετών υπηκόων. Σύμφωνα μέ τή συνθήκη τού 1277, ύπεύθυνος γιά τήν άναγνώριση τής βενετικής ύπηκοότητας σέ Βυζαντινούς ήταν ό βάιλος. Καί γιά
νά μήν ύπάρχουν άμφισβητήσεις ώς πρός τήν πιστότητα τού λόγου τού τε
λευταίου, ή Βενετία ήταν υποχρεωμένη νά τόν δεσμεύει μέ όρκο δτι θά έλεγε
τήν άλήθεια'··.
11. MIKLOSICH-MÜLLER, ό.π., σελ. 13: Συνθήκη Βυζαντίου καί Πίζας τοΟ ll92f... οΐόιά
τήν δουλείαν τοΟ θεού είς τά 'Ιεροσόλυμα άπερχόμενοι μετά τών ύμετέρων άνβμώηων πρός τό
στρατεύεσθαι κατά τών παγάνυιν, tv τή άπελεύσει καΙ τή υποστροφή ούκ ίμηοόιαμόν τινα
ύποστήσανται, ούδέ ταραχθήαονται αύτοί ή τά πλοία ή αί όαπάναι ή τά στρατιωτικά μηχανήματα, ä
φέρουσιν, άσφαλιζόμενοι περί τών ύποδεχομένων αύτούζέν τσίς πλοίοις ύμών ύμετέρων άνβμώπων διά
πληροφορίας ίνόρκου, δτι μήτε έχθρφ τής βασιλείας ήμών καί τής Ρωμανίας βοηθήσωαι, μήτε έκείσε
κατά τής βασιλείας ήμών γένωνται).
12. ίνα οί φέροντες πραγματείας Βενέτικοι, Ινθαάν φέρωσι ταύτας, δεικνύωσιν αύτάς τοίς κατά
τόπους κομμερκιαρίοις τής βασιλείας μου καί μεθ ’ Ιρκοο έί,ααφαλίζωνται δτι ούκ Ιχουαιν είς τάς
πραγματείας αύτών ξένων τινών πραγματείας, άλλά αί πραγματεΐαι δλαι είσί τών Βενετίκων:
MIKLOSICH-MÜLLER, δ.π., σελ. 80, TAFEL-THOMAS, δ.π., σελ. 73, 84, Βλ JULIAN
CHRYSOSTOMIDES, Venetian Commercial Privileges under the Palaeologi, «Studi Veneziani»
12 (1970), σελ. 268-270 καί Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ, Le chrysobulle d ’Alexis III Comnène empereur
de Trébizonde en faveur des Vénitiens, Paris 1932, σελ. 72.
13. εί δέ ούχ εύρεθή, ίνα ποιή δρκον à μπάχλος ή ό όικαίφ όιδόναι είδησιν πανταχοΰ, ένθα ίνι ή
έξουσία τών Βενετίκων, καί εύρίσκεται τό πράγμα αύτοΰ, καί ίκανώται ό άδικηθείς : MIKLOSICHMÜLLER, δ.π., σελ. 81, TAFEL-THOMAS, δ.κ., σελ. 85·πρβλ. ΧΡΥΣΑΣ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Ό
θεσμός τοΟ έν Κωνσταντινουπόλει ΒενετοΟ βαΐλου (1268-1453), έν Ά θή να ις 1970, σελ. 74.
14. MIKLOSICH-MÜLLER, δ.π., σελ. 91, TAFEL-THOMAS, δ.π., σελ. 142,330· πρβλ.
CHRYSOSTOMIDES, δ.π., σελ. 277, ΧΡΥΣΑΣ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Παρατηρήσεις στόν θεσμό τής
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Μολονότι ή όρκοδοσία δέν άποτελοΟσε δικαιοπραξία, ταυτιζόταν,
ώστόσο, μέ τήν ύπόσχεση fj χρησίμευε ώς πιστωτικό τής άλήθειας τών
λόγων τοϋ έκπροσώπου τής Βενετίας. Ρήτρες γιά τήν περίπτωση άθέτησης
του όρκου δέν μνημονεύονται στά κείμενα τών βενετοβυζαντινών συνθηκών'5, άλλά έξυπακουόταν ότι ή παραβίαση συνιστοΰσε ώς άδίκημα
έπιορκίας αΙτία γιά διάρρηξη τής συμφωνίας. Τό έρώτημα, όμως, είναι, έάν
υπήρξαν περιπτώσεις άθέτησης τού όρκου άπό τήν πλευρά τών Βενετών καί
ποιά μέτρα έλαβαν οΐ Βυζαντινοί γιά νά τίς άντιμετωπίσουν.
Συγκρίνοντας τίς βενετοβυζαντινές συνθήκες μέ τά άντίστοιχα κείμενα
τών συνθηκών πού συνομολόγησε τό Βυζάντιο μέ άλλες ναυτικές ή
έμπορικές πόλεις, τή Γένοβα, τή Φλωρεντία καί τή Ραγούζα, διαπιστώνουμε
ότι οί πρώτες περικλείουν δύο όρους πού άπουσιάζουν στίς υπόλοιπες. Οί
όροι αύτοί άναφέρονται στόν όρκο πού έδιναν οΐ Βενετοί έμποροι στούς
Βυζαντινούς ότι τά έμπορεύματα ήταν πράγματι δικά τους καί στόν όρκο πού
έδινε ό βάιλος στίς άρχές τής Βενετίας ότι θά έλεγε τήν άλήθεια ώς πρός τό
θέμα τής άναγνώρισης Βενετών ύπηκόων. ' Η όρολογία πού χρησιμοποιείται
στίς πηγές γιά τήν άπόδοση αύτής τής όρκοδοσίας παρουσιάζει ένδιαφέρον.
' Αντί τής συνηθισμένης μνείας τού όρου όμνύω, δρκον ποιώ καί δρκον ζητώ
(turare ή accipere sacramentum. σύμφωνα μέ τή λατινική μετάφραση)'*·, όταν
γίνεται άναφορά στόν όρκο τών έμπόρων ή στόν όρκο τών βαΐλων ό όρος
δρκος συνοδεύεται άπό τό ρήμα έξασφαλίζομαι ή ένέχομαι πού σημαίνει
κρατούμαι, συλλαμβάνομαι, δεσμεύομαι'’. Ό θεσμός δηλ. τού όρκου
έμφανίζεται έδώ περισσότερο ένισχυμένος. Ό βάιλος λ.χ. είναι ένοχος
έπάνω είς τόν δρκον του (tenetur bajulus sub sacramento)'^, ό δούζ καί τό
κουμούνιον τής Βενετίας ένέχονται λαμβάνειν δρκον (teneantur auferre sacra
mentum)''*, οί έμποροι μ ε θ ’ δρκου έξασφαλίζονται (sacramento debeant
ajyirmare)^'*. "Ομως, ή παρουσία τού όρκου ώς έγγύηση τής άλήθειας τού
λόγου άπό τήν πλευρά τών Βενετών, ένώ θεωρητικά τουλάχιστον έπρεπε νά
κατοχυρώνει τά συμφέροντα τών Βυζαντινών, στήν πράξη φαίνεται πώς
έξυπηρετοϋσε τούς Ίδιους τούς Βενετούς.
"Ορκος
τών
έ μ π ό ρ ω ν : Ή ένορκη δήλωση τών
Βενετών έμπόρων ότι ούκ έχουσιν είς τάς πραγματείας αύτών ξένων τινών

βενετικής υπηκοότητας. Προστατευόμενοι τής Βενετίας στόν λατινοκρατούμενο έλληνικό
χώρο (13ος-15ος αΐ.), «Σύμμεικτα» 4 (1981), σελ. 10, σημ. 4.
15.
’Εξαίρεση άποτελεΐ ή συνθήκη τοδ 1265, όπου ό δρκος τοΟ αϋτοκράτορα δίνεται ύπ
α'ίρεση καί καθορίζεται δτι ή διάρκεια Ισχύος τοΟ αύτοκρατορικοΟ δρκου έξαρτδται άπό τήν
τήρηση τών δρων άπό τήν πλευρά τών Βενετών (βλ. πιό πάνω, σελ. 78 καί σημ. 4). Γιά τό σχε
τικό μέ τή λύση τού δρκου πρόβλημα βλ. ΤΡΩΙΑΝΟΥ, δ.π., σελ. 165-167.
16. MIKLOSICH-MÜLLER, δ.π., 77. 80. 81, TAFEL-THOMAS, δ.π., σελ. 79, 83, 89.
17. Βλ. LIDDELL - SCOTT - JONES, λ. ένέχομαι.
18. MIKLOSICH-MÜLLER, δ.π., σελ. 82, TAFEL-THOMAS, δ.π., σελ. 86.
19. MIKLOSICH-MÜLLER, δ.π., σελ. 91, TAFEL-THOMAS, δ.π., σελ. 142.
20. MIKLOSICH-MÜLLER, δ.π., σελ. 80, TAFEL-THOMAS, δ.π., σελ. 84.
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πραγματείας, άλλά ai πραγματεΐαι δλαι εΐσί των Βενετίκων^^ προστάτευε,
βέβαια, τούς Βυζαντινούς άπό ένδεχόμενες καταχρήσεις, άλλά, κυρίως,
έξασφάλιζε τά συμφέροντα τής Βενετίας, ή όποία βρισκόταν σέ διαρκή
έμπορικό συναγωνισμό μέ τίς άλλες πόλεις τής ’Ιταλίας. ’Αποβλέποντας
στήν κατοχύρωση τών έμπορικών της προνομίων, ή Γαληνοτάτη υποχρέωνε
τό βάιλο νά παρέχει όρκο στούς έμπόρους καί νά τούς έγγυάται τόσο γιά
τήν άσφάλεια τών έμπορευμάτων τους δσο καί γιά τήν άκρίβεια τής
τιμολόγησης^^. Ά π ό τή στιγμή, λοιπόν, πού καθιστούσε υπεύθυνο τό
βάιλο άπέναντι στούς Βενετούς έμπόρους, κατόρθωνε νά έλέγχει όχι μόνο τή
διακίνηση τών πραματειών, άλλά καί τούς ’ίδιους τούς έμπόρους της, οί
όποϊοι εύλογο ήταν νά μή ριψοκινδυνεύουν εύκολα τήν παράνομη
μεταφορά ξένων έμπορευμάτων. ' Επομένως, οΐ Βυζαντινοί δέν είχαν λόγο νά
διαμαρτύρονται γιά παραβίαση όρκου τών Βενετών έμπόρων. ΟΙ βενετικές
άρχές, άλλωστε, φρόντιζαν τούς μικροεμπόρους Βυζαντινούς, πού δέν πλή
ρωναν φόρους, νά τούς έμφανίζουν ώς ύπηκόους τής Βενετικής Πολιτείας.
”Αρα, οί διαμαρτυρίες τού Βυζαντινού αύτοκράτορα δέν άφορούσαν στήν
άθέτηση τού όρκου τών Βενετών έμπόρων, άλλά στήν παράνομη διαδικασία
τής παραχώρησης τής βενετικής υπηκοότητας.
"Ορκος
τού
β α ΐ λ ο υ : Στίς περιπτώσεις πού υπήρχαν
άμφισβητήσεις ώς πρός τή βενετική ύπηκοότητα (ίάν περί τίνος τών ...
Βενετίκων ή τών ώς Βενετίκων κρατουμένων γενήσεταί τις άμφιβολία), άρκούσε,
σύμφωνα μέ τούς όρους τής συνθήκης, ό λόγος τού βαΐλου (πιστεύηται τό
ρήμα τοΰ μπαϊούλου), 6 όποιος καί καθόριζε ποιός ήταν νόμιμα Βενετός
ύπήκοος23. Γιά νά είναι έξασφαλισμένη ή άξιοπιστία τού βαΐλου, ό δόγης
ένέχεται λαμβάνειν όρκον άπό τούς μπαϊούλους ότι όφείλωσιν λέγειν τήν
άλήθειαν τή βασιλείι^. μου^*. Ά λ λ ά στήν πραγματικότητα, ό όρκος αυτός
έξυπηρετούσε περισσότερο τίς άνάγκες τής Βενετίας παρά τά ΐδια τά συμφέ
ροντα τών Βυζαντινών. Τό 1350, ή άνεξέλεγκτη παραχώρηση τής βενετικής
υπηκοότητας άπό τό βάιλο στούς Βυζαντινούς, πού έσπευδαν νά πολιτογραφηθούν Βενετοί γιά ν ’ άπαλλαγούν άπό τίς φορολογικές έπιβαρύνσεις,
είχε φτάσει σέ τέτοιο σημείο, ώστε ό αϋτοκράτορας ν ’ άναγκαστεί νά προβεΐ
σέ διαμαρτυρία, υπογραμμίζοντας ότι ό βάιλος, έάν μπορούσε, θά χορηγούσε
τό δικαίωμα τού Βενετού πολίτη σέ όλους τούς "Ελληνες τής Κωνσταντι
νούπολης («■ poterit vult fieri facere omnes Grecos VenetosY^. Ή άπάντηση
τής βενετικής συγκλήτου στά διαβήματα τού αύτοκράτορα ήλθε χλιαρή·
λυπόταν γιά τίς άντικανονικές πολιτογραφήσεις πού είχαν σημειωθεί, άλλά
τό μόνο μέτρο πού μπορούσε νά πάρει γιά τόν περιορισμό τους ήταν νά
21. Βλ. πιό πάνω, σκλ. 80 καί σημ. 12.
22. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Ό θεσμός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ΒενετοΟ βαΐλου, δ.π., σελ. 176
(δουκικό γράμμα τοΰ Francesco Foscari τοΰ ϊτους 1420).
23. Βλ. πιό πάνω, σελ. 80 καί σημ. 14.
24. "Ο.π.
25. CHRYSOSTOMIDES, δ.π., σελ. 334.
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υποχρεώσει τό βάιλο στό μέλλον νά παρουσιάζεται αύτοπροσώπως καί νά
δίνει δρκο δτι θά έλεγε τήν άλήθεια (prestare iuramentum corporaìitery^.
Φυσικά, οί παράνομες πολιτογραφήσεις δέν σταμάτησαν. ’Εννέα χρόνια
άργότερα, τό 1359, στή νέα διαμαρτυρία τοϋ αύτοκράτορα καί στήν πρότασή
του νά όριστεΐ διμερής έπιτροπή μέ μέλη τό βάιλο καί ένα Βυζαντινό
άξιωματοΟχο, γιά νά χειρίζεται τά θέματα πού συνδέονταν μέ τήν
παραχώρηση τής βενετικής υπηκοότητας σέ "Ελληνες, ή Βενετία άπαντά
άρνητικά καί μέ κάποια δόση υπεροψίας. ‘Υπενθυμίζει στόν αύτοκράτορα
δτι σύμφωνα μέ τούς δρους τής συνθήκης άρκοΰσε ό ένορκος λόγος τοΟ
βαΐλου (verbo sacramentati), έπομένως ή διαμαρτυρία ΙσοδυναμοΟσε μέ
διατύπωση κατηγορίας έναντίον τοΟ έκπροσώπου της. *0 βάιλός της ήταν
δεσμευμένος μέ δρκο, συνεπώς έλεγε τήν άλήθεια. ’ Εάν παραβίαζε τόν δρκο
του, τότε ή συνθήκη έπρεπε νά καταγγελθεί ώς άκυρη (rumpere pacta et
treuguas)P. Τό μήνυμα τής Γαληνοτάτης ήταν σαφές: ό αύτοκράτορας ή θά
παρέβλεπε καί θά δεχόταν τήν κατάσταση, δπως αύτή είχε διαμορφωθεί, ή θά
έπρεπε νά προχωρήσει στήν άκύρωση τής συνθήκης.
Ά π ό τήν έξέταση τών περιπτώσεων αυτών γίνεται, νομίζω, φανερό δτι ή
όρκοδοσία τών Βενετών, πού περιλαμβάνεται ώς έγγυητικός δρος στίς
βενετοβυζαντινές συνθήκες, έπέτρεπε στή Βενετία νά καλύπτει νομικά
όρισμένες παρατυπίες της, έκμεταλλευόμενη τή μειονεκτική θέση τών
Βυζαντινών. ' Η έποχή πού ό Βυζαντινός αύτοκράτορας παρείχε μονομερώς
δρκους φρικώόεις καί φρίκης μεστούς^^ καί άπειλοϋσε μέ τήν όργή καί
καταφρόνηση τής βασιλείας του (ira et desdegnatio, σύμφωνα μέ τό
χρυσόβουλλο τοϋ 992)^’ δποιον θά τολμούσε νά έναντιωθεί στή θέλησή του,
είχε όριστικά περάσει. Μετά τήν τέταρτη σταυροφορία καί ώς τό τέλος τής
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άναγκασμένος νά διατηρεί φιλικές σχέσεις μέ
τούς Βενετούς, έπαφιόταν στίς ένορκες έγγυήσεις τους, γνωρίζοντας δτι ή
δέσμευση αύτή δέν ήταν παρά συμβατική καί δτι άκόμη καί στήν περίπτωση
άπροκάλυπτης άθέτησης τοϋ δρκου τους, ή βασιλεία του ήταν άνίσχυρη νά
διεκδικήσει τά δίκαιά της.
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